
O rganizácia
Mesto Stupava
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava
Adresa dodávateľa

YADO s.r.o.
Pstruhárska 5 
972 51 Handlová

Objednávka čís.: 39/2018
Objednávka na podložky BOZP

Predmet objednávky Spolu
Eur

Objednávame si u Vás dodanie 10 ks podložky LIVE PRO v zmysle cenovej ponuky zo 
dňa 20.02.2018 v celkovej cene 299,00 euro s DPH

SPOLU

Presná adresa a PSČ 
odberateľa, ktorému má 
byť faktúra zaslaná

Mesto Stupava 
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava

Bankové spojenie odberateľa 3320644001/5600
Dodacia lehota
Splatnosť .........dní od doručenia faktúry
ICO 00305081

299.00

Vystavil pracovník zodpovedný za prevzatie a predbežnú kontrolu objednávky Bubnič 

Dátum vystavenia: 12.03.2018
TUPAVA

Stupava 
1/24



From: Denisa Kartacova [mailto:obchod(5)vado.sk1 
Sent: Tuesday, February 20, 2018 12:43 PM 
To: robert.bubnic(5)stupava.sk 
Subject: Re: Message from dynasit.sk

Dobrý deň,

Cena je 29,90 eur s dph.

A prepravné Vám nebudeme účtovať.

Ďakujeme.

Pekný deň.

S pozdravom / Best regards 

Denisa Kartáčová 

Odbyt

YADO s.r.o.

Pstruhárska 5 

972 51 Handlová 

Tel: +421 905 257 706 

Email: obchod(5)vado.sk 

Web: www.vado.sk 

Upozornenie/Disclaimer:
Informácie, ktoré sú súčasťou tejto správy, sú dôverné a môžu byť právne chránené. Táto 
elektronická správa je určená výhradne adresátovi. Prístup akejkoľvek inej osoby k nej je 
neoprávnený. V prípade, že nie ste zamýšľaným adresátom tejto správy, akékoľvek jej zverejnenie, 
kopírovanie, rozširovanie alebo akékoľvek rozhodnutie na jej základe je neoprávnené a môže byť 
považované za protiprávne.

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for 
the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended 
recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance 
on it is prohibited and may be unlawful.

mailto:obchod(5)vado.sk1
http://www.vado.sk


------Pôvodná správa-------

Od: no-replv@dvnasit.sk

Komu: obiednavkv@dvnasit.sk; radoslav.mihalus@gmail.com 

Odoslané: 20.02.2018 12:23:38 

Predmet: Message from dynasit.sk

Dobrý deň, prosím o zaslanie cenovej ponuky na 10 ks LIVE PRO. 
Ďakujem.
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